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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
Άξζξν 29 λ.3421/05 «Σηξαηνινγία ησλ Ειιήλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 302 Α), όπσο
ηζρύεη.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Ο ελδηαθεξόκελνο ζηξαηεύζηκνο λα έρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε,
νηθνγελεηαθνύο - πξνζσπηθνύο - νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε, ησλ νπνίσλ απαηηείηαη
απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ ή έρεη ππνρξεώζεηο πνπ πξέπεη λα εθπιεξώζεη ζην άκεζν κέιινλ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Η αλαβνιή ρνξεγείηαη μία μόνο θορά.
2. Η Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία εμεηάδεη ηνπο αλαθεξόκελνπο θαη εηζεγείηαη άκεζα ζρεηηθά ζηελ
πξντζηάκελε ηεο Δηνίθεζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεη ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία.
3. Η Δηνίθεζε Σηξαηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ απνθαζίδεη νξηζηηθά εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο
θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη ηελ αιιεινγξαθία ζηελ Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία, θνηλνπνηώληαο
παξάιιεια ηελ απόθαζή ηεο θαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν.
4. Εθόζνλ εγθξηζεί ην αίηεκα ηεο αλαβνιήο γηα θνηλσληθνύο ιόγνπο, ν ελδηαθεξόκελνο
θαηαηάζζεηαη κε ηελ ακέζσο επόκελε Εθπαηδεπηηθή Σεηξά Σηξαηεύζηκσλ Οπιηηώλ (ΕΣΣΟ). Σηελ
πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα απνξξηθζεί, ππνρξενύηαη λα θαηαηαγεί ζηελ νξηδόκελε από ην Δειηίν
Καηάηαμεο εκεξνκελία.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε.
2. Υπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αδπλαηεί λα
θαηαηαγεί.
3. Οπνηαδήπνηε επίζεκα έγγξαθα από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε ζπλδξνκή ησλ επηθαινύκελσλ
ιόγσλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο γηα θνηλσληθνύο ιόγνπο.
4. Δειηίν Καηάηαμεο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
1. Τα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία
θαηάηαμεο.
2. Εθόζνλ νη ιόγνη δεκηνπξγήζεθαλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο θαη
κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ
εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαλ γηα θαηάηαμε. Σηελ πεξίπησζε απηή θαη εθόζνλ ην αίηεκα
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απνξξηθζεί, ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε εληόο πελζεκέξνπ από ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απνξξηπηηθήο πξάμεο.
ΓΔΝΙΚΑ
1. Η ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο ή κέζσ πιεξεμνπζίνπ ή κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία ή κέζσ ΚΕΠ. Σε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζε ΚΕΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΕΠ.
2. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ απνξηώλ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία απηνπξνζώπσο ή ηειεθσληθά θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο ή να επιζκέπηονηαι ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
3. Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ησλ Σηξαηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ε Υπεξεζία Τειεθσληθήο Υπνζηήξημεο Σηξαηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ
Αηηηθήο (ΥΤΥΣΥΑ) ζηα ηειέθσλα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.
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